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I. Memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Andalas pada semester
yang sedang berjalan (bukti pembayaran SPP 3 rangkap).
2. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti transkrip
sementara yang ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh
Ketua Jurusan.
3. Membuat abstrak (Tugas Akhir) yang disetujui oleh pembimbing
dalam bentuk cetak, dan dalam disket ukuran 3,5 inch (disket
dirangkum oleh Jurusan dalam 1 (satu) disket/ per jurusan).
II. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. Mendaftar di Bagian Akademik sesuai jadwal.
2. Mengisi/menyerahkan formulir data alumni, pernyataan pengisian
data dan surat keterangan pengambilan ijazah (blanko diambil di
jurusan & diisi sebelum TA), diketik rapi oleh yang bersangkutan (3
rangkap).
3. Menyerahkan pas foto hitam putih terbaru dan tidak berkaca mata,
laki-laki memakai jas dan perempuan memakai kebaya dengan
ukuran foto:
3x4
= 4 lembar
4x6
= 6 lembar, ditambah 2 lembar untuk lulusan terbaik serta
berpredikat dengan pujian.
4. Menyerahkan foto kopi Ijazah terakhir (3 rangkap).
5. Mahasiswa wanita yang menghendaki foto berpakaian jilbab harus
membuat surat pernyataan di atas segel dan diketahui oleh
Dekan/PD I (3 rangkap).
6. Membayar uang wisuda tingkat Unand ( bukti setoran 3 rangkap ).
7. Membayar uang wisuda tingkat Fakultas , (bukti setoran 2 rangkap).
8. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Akademik dan
persyaratan Administrasi diatas serta mendaftar pada Bagian
Akademik Fakultas Teknik akan diberi toga, dan didaftarkan oleh
Fakultas ke Univ.Andalas pada tanggal yang telah ditentukan

Tidak ada perpanjangan jadwal pendaftaran (sesuai pengumuman).
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